DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07
E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/DIR

PROTOKOLL
FRA STYREMØTE PÅ IDRETTENS HUS
ONSDAG 6. OKTOBER 2010 KL. 16.30
Tilstede:

Forfall:

KYRRE FRØYD – RAVI SUNDER – KJELL N. NILSEN –
INGER BØRRESEN – MONICA S. BAKKEN – ODDVAR H. MOEN –
BJARNE STABÆK (til kl. 18.00) –TOM-ARNE WINNÆSS –
ARNE L. ANDERSEN (fra kl. 17.15).
INGEBRIGT KREGNES – HANNE B. VIG og ROHIT SAGGI.

Møte nr 4/2010.
Sak nr.

21/10

PROTOKOLLER / REFERATER

21.01

PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 3/2010 – 2. september 2010.
Innstilling til vedtak; Protokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside.

Vedtak:

Protokollen ble vedtatt uten kommentarer og legges ut på DIR’s hjemmeside.

22/10

AKTUELLE SAKER FRA DE ENKELTE UTVALG

22.01

Stipendkomiteen:Sted og rutiner for utdeling av årets utviklingsstipend.
DL orienterte om at utdelingen av årets utviklingsstipend nå er endelig lagt til DHKs
hjemmekamp mot Viking Stavanger fredag 22. oktober d.å. Vi har anbefalt at utdelingen skjer
rett før kampstart – helst etter at spillerne har ”løpt inn”. Ordfører og DIRs
styreleder (STL) foretar tildelingen, og VNI, STL og DL tar seg av forberedelsene.

22.02
22.02.1

Tildelingsutvalget: Status LAM-fordeling 2010 / Innspill om Hallrefusjon.
Status Lam-fordeling: Fordelingen årets LAM-tildeling på vel 1,8 millioner til 64 av byens IL
er sendt til NIF via BIK, og det forventes at pengene utbetales til byens IL i løpet av oktober
måned.

22.02.2

Innspill Hallrefusjon: Styret tok brev fra SIF håndball til etterretning. De tar opp problemer
pga reduksjon til 70% refusjon i år samt ønske om oppfølging av bystyrets vedtak om endring
av ordningen fra 2007, om å gå over til 20 % forskuddsbetaling og ingen refusjon.
Ravi Sunder avklarer om brevet også er sendt til bystyret. DIR tar opp brevet kort i den
åpne budsjetthøringen i formannskapet i uke 45, og SIF samt en klubb til utfordres til å følge
opp saken i dette møtet.

22.03

Jubileumskomiteen: Status for de 3 delprosjektene til idretten.
DL gikk gjennom status for hver av de 3 prosjektene til idretten der det nå haster med å få
inn lagas logoer og tekster til jubileumskalenderen som skal trykkes rundt 1. november.
Han informerte om at bookingsystemet for å melde seg på til jubileumsstafetten var gjort
offentlig tilgjengelig fra d.d., bl.a gjennom kunngjøring i i dagens DT Drammen. Styret tok
til etterretning at Inge Tveit fra SIF Toppfotball går inn i Jubileumskomiteen etter Eivind
Nygård fra DHK.

22.04

Anleggsutvalget: Status og prosess for SM-prioritering og diverse anlegg.
Fristen for å melde inn anlegg som det vil bli søkt om spillemidler (SM) til går ut 12/10 og så
langt ser det ut til å være få nye ordinære anlegg, men mange nærmiljøanlegg, både
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kommunale og lagseide. Anleggsutvalget må starte sitt arbeid med å gi en innstilling til DIR’s
prioritering så snart de endelige søkelistene er klare medio oktober.
22.05

VEDTAK:

Hallkomiteen – Status tildeling av treningstid / eventuelt behov for nye regler.
Hallkomiteens leder Kjell N. Nilsen orienterte. Selv med utbyggingen i Skoger og
forventet ny hall på Fjell vil det være underdekning på anlegg / treningskapasitet i
byen. I lokalene på Fjellheim skole som disponeres av Drammens Atletklubb er det til
tider ledig kapasitet, og hallkomiteen ønsker å se nærmere på dette.
Det ble etterlyst ”krystallklare” retningslinjer for tildeling og bruk av treningsarealer.
DL mente at prinsippene for dette finnes og kunngjøres med søknadspapirene hvert år.
Han opplyste at VNI vil komme med utkast til eventuelle korrigeringer / endringer i
henhold til konklusjonen i samhandlingsmøtet 16.09.10.
Komiteenes informasjoner tas til orientering.

23/10

DIALOG MED POLITIKERNE OM NYE PARTIPROGRAM
OG BUDSJETT 2011 OG LTB 2012-2014

23.01

DIR’s utfordringer om idrett til partiprogram / Valgkampstrategi 2011.
Saksinfo; Trondheim IR’s konsept for 2011 samt DIR’s opplegg ved de siste 3 valgene var sendt
styret med forslag til prosess 2010-2011. Forslag til fokus-saker legges fram i styremøtet.
DL orienterte om Trondheim IRs strategi, og om hvilke saker DIR bør vektlegge i valgkampen
DL lager brev til partiene, og sender dette etter konferering med AU.

VEDTAK:
23.02

Vedtak:

23.03

VEDTAK:

DIR’s forslag til anleggsprioriteringer framover / innspill til investeringsbudsjettet.
Saksinfo; DIR’s prioritering til Hovedplanen i 2010 står ved lag, men må ajourføres. Nye
hallinnspill fra Drafn m.fl., ÅIF (fotballhall) og KIL (ekstra håndballhall) og andre bør ses opp
mot denne.
DIR’s prioriteringsliste fra 2009 revideres ut fra at nr 5 (ny Turnhall) er delvis løst med rask
oppgradering av den gamle Turnhallen. Følgende reviderte liste presenteres for bystyret;
1. Fleridrettshall med ishall og klatrehall i Drafnkollen.
2. Ny idrettshall på Fjell / Galterud.
3. Utvikling av cricketbanen på Berskaug til et fullverdig cricketanlegg.
4. Skiskytteranlegg etableres i tilknytning til nye lysløyper på Konnerud.
5. Fotballhall (utredning om type og plassering pågår).
Idretten er villig til å bygge nr 1 forutsatt kommunal driftsstøtte, mens kommunen utfordres som
en aktiv part i fht de øvrige anleggene.
DIR’s oppfølging av egne og klubbers høringsinnspill til budsjett 2011.
Saksinfo; Ref budsjettframdrift fra referat Samhandlingsmøte så må DIR og 6-8 IL koordinere
sine innspill i Kulturkomiteens oktobermøte samt til åpen budsjetthøring i uke 45!
DL ga en kort status over saker som ikke er løst, og som må tas opp i møte 12. oktober i
bystyrekomite for idrett. Dette gjelder bl.a. Inkludering i IL, Hallrefusjonsordningen og DIR’s
årsmøtevedtak om mellomfinansiering av SM. Det er tidligere avtalt med komiteleder at det i
møtet også gis en orientering om ”Drafnhallen”.
AU ble gitt mandat til å viderebehandle dette, og ta kontakt for dialog med 6-8 klubber for
fordeling av ansvar for presentasjoner i formannskapets budsjetthøring i uke 45.

24/10

ORIENTERINGSSAKER.

24.01

Aktuell informasjon fra daglig leder inkl info om kvartalsmøtet med Arve H. Røren 4/10.
DL orienterte om aktuelle saker, bl.a. om tema fra avholdt møte med virksomhetsleder Arve
H. Røren 4/10. Han kom i korte trekk innom følgende saker:
Målrette økonomisk satsing hvor DK har satt av kr. 500.000,-. En del av dette er tenkt benyttet
til inkludering i IL.

1.
2.

Halleierefusjonsordningen.

3.

Kriteriene for spillemiddeltildeling (SM).

4.

NIF’s Idrettrådskonferanse i Drammen i april 2011.
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5.

Anleggsutbyggingen på Konnerud (KIL).

6.

Planer for ”Ulvekula” og ”Tegger`n”(blir ikke oppgradert med det første).

7.

Reklameavtalen mellom DK og DIR.

8.

Fleridrettshall Drafnkollen (Drafnhallen) kontra ishall Brakerøya.

9.

Statens anleggskonferanse i Drammen 30/8–1/9 - 2011

24.02

Informasjon og spørsmål utover sakslista fra styremedlemmer.
På spørsmål orienterte DL om mulighet for å skaffe billetter til SIF’s cupfinale i fotball 14.
november då. Ingen andre saker kom opp.

24.03

Økonomisk status / endringer fra regnskap pr 1/8.
DL orienterte om DIRs økonomiske situasjon, og denne viste at vi går mot et resultat
svært nær årets budsjett.
Manglende økonomiske midler til Inkludering i IL, kompenseres noe via LAM-tildelingen.

●
●

24.04

ANSVAR:

DIR-deltakere til regional IR-konferanse på Notodden samt ledermøte BIK
IR-konferansen på Notodden 19. -20. november i år:
Bjarne Stabæk, Kjell N. Nilsen og Arne L. Andersen deltar.
DL sørger for påmelding.

25/10

EVENTUELT

25.01

DL opplyste at Kjell N. Nilsen fortsetter i BIKs anleggsutvalg.

25.02

Framtidig sammensetning / representanter i NIF-tinget tas opp med BIK til videre
behandling.
Sakspapirer sak 27.03, 27.06 og 29.02 vedlegges sammen med en ajourført søkeroversikt ang sak

Møtet ble avsluttet kl. 18.30
Neste styremøter: Tirsdag 9. november og onsdag 15. desember.
DRAMMEN 14. OKTOBER - 2010
_____________________________________________
Oddvar H. Moen (sign) sakene 21.01- 23.02
Arne Langlie Andersen (sign) fra og med sak 23.03
Referenter

Kopi til:
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm,
kultursjef Tone Ultveit Moe, sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren,
spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Anniken Refvem, Fysiotekleder
Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje
Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen, Buskerud
Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR
(Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Julie Nålby,
Knut Åserud, Arild Fredriksen).
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